Regler för Säterbygdens Ridklubbs klubbmästerskap

Gäller från 2020

•
•
•
•

KM rids i grenarna hoppning, dressyr och western.
KM avgörs 1ggr/år i respektive disciplin.
Medlemmar som tävlar för annan klubb får inte delta i KM klass.
Man får endast tävla om KM-titeln på en häst/avdelning, så om en ryttare har fler
hästar med i samma ska denna meddela sekretariatet innan klassens början vilken av
hästarna som ska räknas som ”KM start”.
• För att delta i KM för lektionsponny/häst måste man stadigvarande rida på
lektion.
• Ryttare ska själv anmäla vilken höjd/vilket program den ska deltaga i, felaktiga
uppgifter medför diskvalificering.
• Ryttare som vunnit vandringspriset 3 ggr (behöver EJ vara i följd) får behålla
priset.
•Vandringspris & minnesplakett ska utdelas i följande avdelningar; lektionsponny,
lektionshäst, privatponny och privathäst i alla discipliner.
•Vid färre än 2 deltagare i någon avdelning sker sammanslagning.
Sammanslagning får endast ske mellan lektionsponny- och lektionshästekipage, samt
mellan privatponny- och privathästekipage.
HOPPNING
• Lägsta höjd för ponny: kat A 0.30 m, kat B 0.40 m, kat C 0.50 m, kat D
0.60 och för häst 0.70 m.
• Ekipaget rider den högsta höjden som de gjort två felfria ritter i under innevarande
eller föregående år på lokal nivå eller högre.
För lektionsekipage gäller klubbtävling eller högre.
Max höjd 1.20 m, (har du gjort två felfria ritter på tex 1.30 så tävlar du
1.20).
• Alla rider i samma klass även om man rider på olika höjd.
• Bedömningen är Inverkansridning.
DRESSYR
• Lägsta klass är LC för privatekipage och LD för lektionsekipage.
• Ekipaget rider i den högsta klassen som de har gjort en ritt på 55% eller
mer, under innevarande eller föregående år på lokal nivå eller högre.
För lektionsekipage gäller klubbtävling eller högre.
Ex om man har ridit på 55 % eller mer i LB rider man det LB program som anges i
propositionen.

• Alla rider i samma klass även om man rider olika program.
• Resultaten räknas i procent av maxpoängen.
• Bedömningen är dressyrryttartest.
WESTERN
För regler och grenar se separat regelbok/papper.

